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erhatian terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di berbagai penjuru dunia dewasa 
ini semakin besar. Seiring dengan kemajuan teknologi dan komunikasi serta 

informasi penduduk semakin mudah untuk mengetahui hak-haknya sebagai manusia. 
Namun demikian, pemahaman terhadap HAM sering dilakukan secara sempit. HAM 
hanya dipahami sebagai kebebasan sehingga kecenderungannya mengarah pada 
anarkhi dan tidak menghargai hak-hak orang lain. Hal ini dapat terjadi karena tingkat 
pengetahuan dan pendidikan masih rendah. Untuk itu pendidikan HAM perlu 
diberikan di sekolah, mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan perguruan 
tinggi.  

P 

Pendidikan HAM di SD diberikan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat 
perkembangan anak. Hal ini dimaksudkan agar materi HAM itu lebih mudah 
dipahami, dihayati dan bermakna bagi anak.   Sebagai seorang pendidik, guru perlu 
memiliki pengetahuan tentang HAM yang memadai dan kemampuan melaksanakan 
pembelajaran HAM tersebut di kelas. Matakuliah Pendidikan HAM  ini  perlu Anda 
pelajari karena sangat bermanfaat   dalam memberikan pengayaan substansi kajian 
dan  pengembangan pembelajaran PKn  dan IPS SD. Anda bukan saja dapat 
memahami, dan menghayati HAM tetapi juga mampu mengajarkannya pada anak 
SD. 

Matakuliah Pendidikan HAM berhubungan dengan matakuliah Pembelajaran 
IPS dan Pembelajaran PKn SD. Ketiganya sangat berhubungan erat dan saling 
melengkapi atau  komplementer. Sekalipun ketiganya sangat dekat, tetapi masing-
masing mempunyai sudut pandang dan kajian yang berbeda. 

Matakuliah Pendidikan HAM dengan bobot 2 sks diberikan pada setiap 
mahasiswa PJJ S-1 PGSD. Matakuliah  ini mengkaji tujuan pendidikan HAM di SD, 
landasan HAM, perkembangan HAM, implementasi HAM dalam dinamika 
kehidupan masyarakat, problem penegakan hukum dan HAM, serta pembelajaran 
HAM di SD. 
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Setelah mempelajari matakuliah ini, Anda diharapkan memiliki kompetensi 
atau menguasai ruang lingkup substansi HAM dan melaksanakan pembelajaran 
HAM di SD. Secara khusus, Anda dapat: 

a. menjelaskan rasional dan tujuan pendidikan HAM, 
b. menganalisis landasan HAM, 
c. menganalisis berbagai pemikiran tentang HAM, 
d. menganalisis implementasi HAM dalam berbagai bidang kehidupan, 
e. menganalisis dinamika penegakan hukum dan HAM di Indonesia, 
f. membuat perencanaan pembelajaran HAM di SD, dan 
g. melaksanakan pembelajaran HAM di SD. 

Agar berhasil mempelajari matakuliah ini, Anda disarankan mencari sumber 
belajar lain baik melalui video, web, maupun observasi tentang implementasi HAM 
di kalangan masyarakat. Sumber belajar tersebut dapat memperluas dan 
memperdalam wawasan Anda tentang HAM. Selain bahan cetak matakuliah ini 
dilengkapi dengan video, dan web based course serta CAI (computer assisted 
instruction). 

Matakuliah pendidikan  HAM ini terdiri atas enam unit. Masing-masing unit 
terdiri atas beberapa subunit. Adapun keseluruhan unit tersebut adalah sebagai 
berikut. 

 
Unit   1. Rasional dan Tujuan Pendidikan HAM 
Unit   2. Landasan-Landasan HAM 
Unit   3. Perkembangan Pemikiran tentang HAM 
Unit   4. Implementasi HAM dalam Berbagai Bidang Kehidupan 
Unit   5. Dinamika Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia 
Unit   6. Pembelajaran HAM di SD 
 

Melalui matakuliah ini, Anda diajak untuk mempelajari dasar rasional dan 
tujuan  perlunya pendidikan HAM di sekolah dasar. Setelah itu Anda dapat 
mempelajari landasan HAM dengan maksud  agar HAM itu diberikan secara kokoh. 
Di samping itu, HAM ternyata telah dipikirkan manusia sudah lama sejak zaman 
kuno hingga modern. Indonesia makin intensif memperhatikan HAM ketika UUD 
1945 diamandemen dan HAM secara eksplisit dimasukkan ke dalam pasal 28 ayat A 
sampai dengan J. Meskipun demikian, implementasi HAM dalam berbagai bidang 
kehidupan itu masih mengalami kendala problematik yang membutuhkan perhatian 
semua pihak. Untuk itu, Anda akan diajak untuk berpikir problematik dengan 
mempelajari problem penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Setelah keseluruhan 
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unit itu Anda pelajari, Anda akan belajar dan berlatih mengajarkan HAM di SD pada 
unit terakhir. 

Untuk memperkuat penguasaan Anda tentang materi pendidikan HAM  
diperlukan latihan dan tes formatif yang harus Anda kerjakan dan kuasai dengan 
baik.  Keterampilan dalam pembelajaran HAM di SD harus Anda miliki dengan 
melakukan praktik di kelas. Sebelum Anda melakukan praktik, susunlah perencanaan 
pembelajaran yang inovatif, menarik, dan menyenangkan. Ajaklah teman kolega 
untuk menilai kemampuan Anda dalam  mengajarkan HAM di SD. Hasilnya silakan 
didiskusikan dan upayakan perbaikannya.  

 
Selamat belajar, semoga sukses! 

 
 
 
 


